
  



  



  



  



  

 

Abstrakt 
Hlavním cílem této diplomové práce je pomocí moderní metody finanční analýzy, 

konkrétně pomocí metody ekonomické přidané hodnoty (EVA), zhodnotit ekonomickou 

efektivnost zvoleného podniku. V první, teoretické části, je uveden přehled základních 

metod oceňování podniku. Druhá, teoretická část, je zaměřena na prezentaci metody 

ekonomické přidané hodnoty (EVA) a konstrukci jejího výpočtu. V praktické části byl 

popsán postup  pro realizaci  výpočtu. V závěru je  provedeno zhodnocení výkonnosti 

podniku aplikací metody ekonomické přidané hodnoty (EVA) a doporučení pro další 

rozvoj. 

 
 

Abstract 
The main objective of this thesis is to evaluate the effectiveness of a selected company 

using the modern method of financial analysis, particularly the method of Economic Value 

Added. The first theoretical part introduces the basic methods of evaluating a company. 

The second theoretical part is focused on the EVA method presentation and its formula’s 

calculation. The practical part describes the process of the realization of the calculations. 

The conclusion evaluates the effectiveness of a company using the EVA method and a 

recommendation for the next advancement. 
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ÚVOD 

     Počátek ekonomiky XXI.  století  směřuje ke komunikaci, vývoji a aplikacím nových 

technologií s důrazem na snižování nákladů a udržení vysokého tempa rozvoje.  

Budoucnost již nelze spolehlivě vyvozovat z trendů minulosti a standardní metrika měření 

výkonnosti  delší dobu zastarávají  za novými podnikatelskými přístupy. Role funkčního 

kapitálového trhu nutí společnosti respektovat  a zohledňovat při stanovování současné i 

budoucí výkonnosti  časovou hodnotu peněz  a postupované podnikatelské riziko.  

     Stále větší uplatnění pro práci manažera a následných  manažerských rozhodnutí  

nacházejí využití univerzální a účinné nástroje  - nová měřítka výkonnosti podniků, mezi 

které se řadí právě ukazatel EVA (ekonomická přidaná hodnota), kterým se zabývám ve 

své diplomové práci. 

     Hlavním cílem mé diplomové práce bylo posoudit ekonomickou výkonnost vybraného 

podniku pomocí moderní metody – EVA (ekonomické přidané hodnoty).  

     V první části  jsem se snažila poskytnout přehled o základních metodách oceňování 

podniku včetně vymezení základních pojmů.  

     V druhé, teoretické,  části jsem formulovala princip a původ EVA (ekonomické přidané 

hodnoty),  soustředila se na představení jednotlivých komponent základního vzorce EVA 

(ekonomické přidané hodnoty), které se při výpočtu  používají.  

     V třetí, praktické, části aplikuji na základě zadání nejmenované  účetní jednotky 

vybrané nejdůležitější úpravy účetních dat, stanovení jednotlivých vstupních veličin 

nutných pro výpočet ukazatele EVA (ekonomická přidaná hodnota) a samotný výpočet 

k srovnání v čase (za jednotlivé zvolené roky). Ukazatel EVA (ekonomická přidaná 

hodnota) byl v mém modulu použit k měření úspěchu podniku za uplynulé roky. 

     V závěru práce jsem provedla  vyhodnocení analýzy konkrétního podniku a efektivity 

jeho ekonomické činnosti metodou EVA (ekonomické přidané hodnoty). 

     Při zpracování diplomové práce jsem použila metodu pozorování, dále metodu analýzy 

a syntézy, pracovala s odbornou literaturou na dané téma.   
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1   TEORETICKÁ VÝCHODISKA  P ŘI OCEŇOVÁNÍ  PODNIKU 

     Obsahem kapitoly je přiblížit základní pojmy, včetně přehledů, základních přístupů a  

metod pro finanční ocenění  podniku. 

1.1   Vymezení základních pojmů  

1.1.1   Definice podniku 

     Vymezení samotného pojmu podnik může svádět k představě, že  je to soubor různých 

majetkových položek. V literatuře se definice podniku může různit dle svých autorů a lze 

tedy na podnik nahlížet  např. jako na  jedinečné, méně likvidní  aktivum, pro které existují 

velmi málo účinné trhy.  

     Pro oceňovatele /pojem blíže upřesněn níže v kapitole  1.4/ však mají největší význam 

definice uváděné v obchodním zákoníku dle zákona č. 513/1991 Sb. , který definuje 

podnik v § 5 jako: 

„…..soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží 

věci, práva, a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování 

podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik je věc 

hromadná….”[4] 

     To znamená, že podnik tvoří komplex hmotného majetku, nehmotného majetku a 

nedílnou součástí je rovněž lidský činitel, tj. pracovní síla se svými znalostmi a 

zkušenostmi.[5] 

1.1.2   Primární cíl podniku   

     Podnik nesleduje pouze jediný určitý cíl. Při řízení podniku musí manažeři sledovat 

celý svazek cílů, z nichž řada je rozpracována do cílů dílčích, do cílů organizačních částí 

podniku atd. Cíle podniku lze dále třídit i podle různých kritérií.  

     V podniku  se  můžeme  dále  setkat  s  různými   skupiny či institucemi   jako   jsou 

zaměstnanci, vlastníci, manažeři, podnikatelé apod., kteří sledují své partikulární cíle a 

zájmy. Zaměstnanci většinou sledují jako své osobní cíle např. jistotu svých pracovních 

míst, zlepšování pracovních podmínek, zatímco vlastníci podniku budou mít cíle úplně jiné 

– a to růst hodnoty podniku, maximalizaci zisku na jednu akcii , maximalizaci hodnoty 
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jmění akcionářů (shareholder value).  

     Jedním z klíčových cílů při řízení podnikatelských subjektů je maximalizace hodnoty 

podniku a z tohoto hodnotového hlediska se na podnik díváme jako na nástroj zhodnocení 

vložených zdrojů. Tento pohled se v praxi projevuje různými typy finančních nebo 

ekonomických vztahů, které můžeme členit na vnější finanční vztahy a dále na vnitřní 

ekonomické vztahy:  

a) Vnější finanční vztahy: k investorům (vlastníkům, akcionářům, společníkům atd.),  

k financujícím  subjektům (banky), k dodavatelům investic, zásob, služeb apod., 

k pracovníkům, ke státu a státním či podobným institucím (správy sociálního zabezpečení 

a zdravotní pojišťovny), k odběratelům. 

b) Vnitřní ekonomické vztahy: spotřeba vstupních hodnot a jejich přeměna na budoucí 

výnosy při realizaci produkční činnosti podniku, ekonomické vztahy mezi 

vnitropodnikovými útvary. [3] 

1.1.3   Základní pojmy finančního managementu 

     V moderně řízených podnicích se od manažerů očekává nejen orientace v základních 

pojmech podnikových financí a ekonomiky, ale jde i o schopnost aplikovat ekonomická 

kritéria do řízení podniku.    

Základní pojmy, se kterými finanční manažeři a ekonomové pracují, jsou:[3] 

� zisk, 

� likvidita, 

� hodnota, 

� riziko. 

 

Zisk představuje přebytek výnosů nad náklady (v opačném případě se jedná o ztrátu). Zisk 

je (vedle kapitálových vkladů) základním zdrojem zvyšování vlastního kapitálu podniku a 

tím i zvyšování hodnoty podniku.[3] 

Likvidita  představuje schopnost podniku hradit své splatné (a rovněž i budoucí) závazky. 

Likvidita se zpravidla vyjadřuje jako přebytek krátkodobých aktiv (zásob, pohledávek a 

peněžních prostředků) nad krátkodobě splatnými závazky.[3] 
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Hodnotou se rozumí především ekonomická přidaná hodnota, vypočtená pomocí ukazatele 

EVA (Economic Value Added – ekonomická přidaná hodnota). V praxi se však hodnota 

podniku může měřit i účetní hodnotou (hodnotou vlastního kapitálu) nebo s pomocí 

znaleckého ocenění podniku.[3] 

Riziko je vždy přítomno v každém podnikatelském (a tím spíše ve 

finančním/ekonomickém) rozhodování. V praxi má různou podobu, např. riziko 

neúspěšnosti investičního projektu a s ním spojené nebezpečí nesplácení bankovních úvěrů 

apod. [3] 

1.2   Ocenění podniku 

     Obor oceňování se čím dál více začíná vrývat do podvědomí veřejnosti, a to nejen 

odborné, ale i laické. Nejčastěji se lidé – laická veřejnost s touto problematikou setkávají 

zřejmě v souvislosti s oceněním nemovitostí, ať už při řešení jejich prodeje nebo dědictví. 

V otevřené ekonomice má ale stále větší význam oceňování podniků, s nímž se setkávají 

především podnikatelé .[6] 

     Oceňování je postup, jímž chceme zjistit hodnotu majetku v peněžních jednotkách. 

Přesnost postupu a výběr metodiky je dán potřebou, podmínkami a účelem ocenění.[9] 

1.2.1   Rozdíl mezi hodnotou a cenou  

     Cena je peněžní vyjádření penězi ocenitelných hodnot.[9] 

Známe různé druhy cen např.  úřední, pořizovací či reprodukční, kupní, zjištěná, 

regulovaná státem. 

Zákon o cenách  č. 151/1997 Sb. říká, že cenou je peněžní částka :[9] 

a) sjednaná při nákupu a prodeji zboží 

    - dohoda mezi kupujícím a prodávajícím 

b) zjištěná podle zvláštního předpisu 

   - Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb. 

   - Vyhláška č. 540/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 452/2003 Sb. 

   → administrativní ( úřední ) cena. 
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Hodnota je ekonomická kategorie, vyjadřuje užitek vlastníka majetku k datu, ke kterému 

se  provádí ocenění.[9] 

� jedná se o odhad, není to přesné číslo; 

� může, ale nemusí se rovnat ceně. 

Hodnota je tedy obrazem návrhu či názoru, zatímco cena je dosažený či realizovaný fakt. 

1.3   Profese  zabývající se  problematikou   oceňování 

     Současná právní úprava umožňuje provádět ocenění majetku jak soudním znalcům, tak 

odhadcům majetku, a to v závislosti na účelu ocenění.[6] 

     Profese znalce má v našem státě bohatou historii; po složení zkoušky u Krajského 

soudu jsou jmenováni buď ministrem spravedlnosti, nebo předsedou krajského soudu / u 

Krajského soudu jsou také evidováni/.[5] 

• Znalec oceňuje pro účely veřejnoprávní (řízení před státními orgány) nebo pro 

účely fiskálně-daňové (v souvislosti s právními úkony občanů a organizací). V 

rámci svého znaleckého oprávnění znalec vypracovává znalecký posudek.[6] 

Prof. Musil z pohledu teorie řízení definoval znalce jako transformátora, který dovede 

přetransformovat informaci pro laika.[5] 

     Odhadci jsou v České republice podnikatelé, jejichž činnost podléhá živnostenskému 

zákonu a obchodnímu zákoníku. Jedná se o živnost koncesovanou (podmínky pro udělení a 

provozování koncese jsou uvedeny v živnostenském zákoně). Předepsána je, kromě 

dosažení věku 18 let, právní způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost v oboru, 

vysokoškolské vzdělání ekonomické či právní a praxe v oceňování.[5] 

• Odhadce vypracovává expertní a odhadní posudky pro soukromoprávní účely.[6] 

Práce odhadce od práce znalce se nijak zvlášť neliší, využívají také obdobných metod v 

závislosti na účelu ocenění. 

1.3.1   Co je to znalecký posudek? 

     Znalecký posudek je odborné dílo podané znalcem nebo znaleckým ústavem, které 

splňuje náležitosti posudku a stanovuje hodnotu oceňovaného majetku podle požadavků 

Zákona o oceňování majetku nebo podle požadavků soudu.[8]  
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Úkolem znaleckého posudku však nemusí být jen stanovení hodnoty majetku, ale rovněž 

odborné odpovědi na otázky zadavatele. Zpracovatel však musí vždy respektovat 

ustanovení Zákona o oceňování majetku  č. 151/1997 Sb.,  a musí mít příslušné znalecké 

oprávnění. Každý znalecký posudek musí obsahovat i znaleckou doložku, ve které je 

popsán rozsah oprávnění znalce, identifikace jeho jmenování znalcem a číslo znaleckého 

posudku či znalecké zprávy, pod kterým je posudek zapsán ve znaleckém deníku.[8] 

1.3.2   Účel potřeby  znaleckého posudku 

• koupě a prodej majetku  

• nepeněžité vklady do obchodních společností  

• vypořádání podílu společníků při likvidaci či dělení firmy  

• změny vlastnictví (dědictví, darování, rozvod manželů, převod majetku, atd.)  

• ocenění pro potřeby bankovních domů  

• oceňování při exekuci  

• oceňování pro dražby  

• oceňování pro správce konkurzní podstaty  

• zástavy movitého majetku  

• oceňování pro leasingové společnosti, zpětný leasing [8] 

1.4   Důvody pro ocenění podniku 

     Potřeba oceňování podniku v podmínkách  České republiky  znovu „ožila“ v souvislosti 

s transformací ekonomiky a privatizací tehdejších podniků. Vyvstala tehdy potřeba znát 

vedle účetní hodnoty aktiv podniku i hodnotu tržní, která se stala zajímavou pro investory, 

vlastníky (zpravidla akcionáře), taktéž investory věřitele (např. banky).  

Tržní hodnota firmy může být pro majitele společnosti důležitá v mnoha souvislostech.  
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Mezi nejdůležitější patří: 1 

• koupě a prodej podniku,  

• splynutí a sloučení společností,  

• vklad podniku do nově zakládané společnosti,  

• změna právní formy podnikání – přechod živnostníka na právnickou osobu nebo 

převod s. r. o.  na  a. s.,  

• uvádění společnosti na burzu cenných papírů (tzv. Initial Public Offering – IPO), se 

kterým se v ČR zatím setkáváme stále jen výjimečně ve srovnání například s 

Polskem,  

• v neposlední řadě ocenění slouží také jako informace pro management a vlastníky 

společností a poskytuje jim odpověď na otázku, jaká je hodnota firmy a jak se tato 

hodnota vyvíjí v čase.  

     Pro majitele firmy je důležité vědět, jakým způsobem lze hodnotu firmy zvýšit či snížit, 

tak aby mohli aktivně působit na konečnou cenu při prodeji firmy. U větších společností se 

často vyplatí oddělit a případně zpeněžit oddělené, méně efektivní části firmy.[6] 

Nový majitel se zajímá hlavně o to, zda je ve společnosti „nastartován“ trvalejší růst 

příjmů a zisku, a porovnává jej s průměrem odvětví, ve kterém společnost podniká. 

Vhodně a správně rozložené musí být i vlastní a cizí zdroje. Společnost by měla adekvátně 

využívat cizích zdrojů a nebýt závislá pouze na vlastním financování. Termín adekvátní je 

jistě ošidný, ale obecně platí, že cizí kapitál je „levnější“ než vlastní, a do určitého stupně 

zadluženosti tak lze vyšším zadlužením zvyšovat ziskovost. Důležitá je také kvalita 

dodavatelsko-odběratelských vztahů či zaměstnanců.[6] 

     Podněty k ocenění můžou být velmi různorodé, je tudíž velké množství podnětů. 

Ocenění může vyplývat a jeho rozdělení může být i takové, zda se jedná o  souvislost -  

- danou zákonem (č. 513/1991 Sb.,obchodního zákoníku; č. 125/2008 Sb., o přeměnách 

obchodních společností a družstev) , např.:[10] 

� prodej podniku mezi spřízněnými osobami; 

                                                 
1 http://www.apogeo.cz/odborne-clanky/neprodavejte-svoji-firmu-pod-cenou-365/?stranka=4 
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� ocenění zanikajících společností při přeměnách (fúze, rozdělení) ; 

� ocenění nepeněžitých vkladů; 

� ocenění v souvislosti s nabídkou na převzetí (dobrovolnou nabídkou na převzetí, 

nebo povinnou nabídkou při ovládnutí cílové společnosti) a squeeze outu (zákonné 

vytěsnění minoritních akcionářů); 

- pro potřeby managementu a vlastníků, např.:[10] 

� při prodeji podniku – vědět za kolik prodat či koupit; 

� při řízení společnosti – veškerá strategická rozhodnutí by měla být dělána se 

znalostí dopadu do hodnoty společnosti; 

� při získávání úvěru.  

1.5   Různé přístupy k oceňování podniku 

     Jedním ze základních předpokladů vedoucího ke správnému ocenění podniku je vzít 

v úvahu především účel /důvod/, pro který je podnik oceňován.  

Podnik můžeme oceňovat na různých hladinách: [7] 

Hodnota brutto – zde se jedná o hodnotu podniku jako celku. Zahrnuje hodnotu jak pro 

vlastníky, tak pro věřitele.  

Hodnota netto – touto hodnotou rozumíme ocenění na úrovni vlastníků podniku. V 

principu oceňujeme vlastní kapitál.  

Dále rozlišujeme čtyři základní přístupy k oceňování podniku: [7] 

� Tržní hodnotu  

� Subjektivní hodnotu  

� Objektivizovanou hodnotu  

� Komplexní přístup na základě Kolínské školy  

1.5.1   Tržní hodnota  

     Tržní hodnota – je odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu 

ocenění mezi dobrovolným kupujícím a dobrovolným prodávajícím při transakci mezi 

samostatnými a nezávislými partnery po náležitém marketingu, ve které by obě strany 
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jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku;[7] 

                        - vyjadřuje jakési průměrné očekávání trhu ohledně budoucnosti  a mělo by  

být výsledkem ocenění zejména při:[4] 

� uvádění podniku na burzu, 

� pro potřeby fúzí,[11] 

� pro určení hodnoty podílu určitého vlastníka ve společnost,[11] 

� prodeji podniku, kdy zatím není znám konkrétní kupující a stávající vlastník chce 

odhadnout, za kolik by mohl podnik pravděpodobně prodat. 

     Proces oceňování vyžaduje, aby oceňovatel provedl adekvátní a relevantní průzkum 

trhu. Tam, kde jsou údaje o trhu omezené či vůbec neexistují, musí oceňovatel náležitě 

objasnit situaci a musí uvést, zda byl nějakým způsobem omezen kvůli neadekvátnosti 

údajů. Zpráva musí uvádět, zda oceňovatel zakládá podklady pro odhad tržní hodnoty na 

faktech o trhu nebo zda je odhad do větší míry založen na vlastním úsudku oceňovatele 

z důvodu charakteru majetku a nedostatku srovnatelných údajů o trhu. [4] 

 1.5.2   Subjektivní  hodnota 

     Subjektivní neboli investiční hodnota je hodnota majetku pro konkrétního investora 

nebo třídu investorů pro stanovení investičního cíle. Tento subjektivní pojem spojuje 

specifický majetek se specifickým investorem, skupinou investorů nebo jednotou s 

určitými investičními cíli a nebo kritérii. Investiční hodnota majetkového aktiva může být 

vyšší nebo nižší než tržní hodnota tohoto majetkového aktiva. Termín investiční hodnota 

by neměl být zaměňován s tržní hodnotou investičního majetku. [7] 

Základní charakteristiky investiční hodnoty jsou následující: [7] 

Budoucí peněžní toky jsou odhadovány téměř výhradně na základě představ manažerů 

oceňovaného podniku, případně jsou mírně upraveny proti těmto představám obvykle 

směrem dolů. Každopádně však reprezentují v rozhodující míře představu řídících 

pracovníků oceňovaného subjektu, případně investora. [7] 

Diskontní míra je stanovena na základě alternativních možností investovat, které má 

subjekt, z jehož hlediska je ocenění prováděno.[7] 

     Hodnota je v tomto případě dána očekávanými užitky z majetku pro konkrétního 

kupujícího, prodávajícího, současného vlastníka atd. Jedná se o hodnotu pro konkrétní 

subjekt, vhodná zejména v těchto situacích:[7] 
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� koupě a prodej podniku,  (zda je pro daný subjekt transakce výhodná), 

� rozhodování mezi sanací (kdyby vlastník pokračoval a to v nápravné činnosti 

nepříznivé finanční situace) a likvidací podniku (zda je pro vlastníka výhodnější 

momentální likvidační hodnota podniku).  

1.5.3   Objektivizovaná hodnota 

     Oproti subjektivní hodnotě, kterou si je často finančně vzdělanější vlastník  nebo 

zájemce o koupi schopen vypočítat sám, je pro odhadce výhodnější vycházet 

z objektivizovanější hodnoty, kterou je schopen určit jako profesionál. Pohled odhadců 

vychází z nesporného základu, který respektuje daný stav podniku k datu ocenění. 

K ostatním hodnotám se dopracovává až v dalších fázích.  Nesporný základ tvoří jistou 

dolní mez hodnoty podniku. Každý oceňovatel by nezávisle na jiném měl dospět při 

ocenění ke stejným či podobným výsledkům.[4]  

Objektivní ocenění vyžaduje, aby z podniku bylo vybíráno jen tolik peněžních prostředků, 

aby nebyla ohrožena majetková podstata /substance/. [4] 

Objektivizované ocenění – je založeno na současnosti a prokazatelnosti, hodí se např.:  [4] 

� při poskytování úvěru, 

� při zjišťování současné reálné bonity podniku apod. 

1.5.4   Kolínská škola 

   Kolínská škola zastává názor, že ocenění nemá smysl modifikovat v závislosti na 

jednotlivých podnětech, ale na obecných funkcích, které má ocenění pro uživatele jeho 

výsledků. Za nejdůležitější funkci je považována poradenská funkce. Smyslem této funkce 

je poskytnout podklady kupujícímu o maximální ceně, kterou ještě může zaplatit, aniž by 

na transakci prodělal a o minimální ceně, kterou ještě může prodávající přijmout, aniž by 

na prodeji prodělal.[7] 
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1.6   Přehled metod pro finanční ocenění podniku 

     Hodnotu podniku lze stanovit na základě hned několika oceňovacích  metod. Volba 

metody je závislá, jednak na účelu ocenění, jednak je nezbytné přihlédnout k 

charakteristikám oceňované společnosti. Například, ve které fázi rozvoje se firma nachází, 

jaké je její postavení na trhu a jaké jsou výhledy její budoucí prosperity. Hodnota podniku 

je do značné míry ovlivněna nejenom volbou metody, ale nepochybně i kvalitou informací, 

které se při ocenění použijí.[6] 

Ocenění podniku je možné provádět na základě následujících analýz, s tím že výsledná 

hledaná hodnota oceňovaného podniku je vyjádřená peněžitým ekvivalentem. 

 

Okruhy oceňovacích metod: 

1. výnosové metody  – na základě analýzy výnosů podniku; 

2. tržní metody          –  na základě analýzy trhu;  

3. majetkové ocenění – na základě analýzy majetku, tzn. jednotlivých majetkových   

                                      položek, ze kterých se podnik skládá. 

 

     Nejvhodnější se  jeví použít kombinaci základních metod a porovnat odlišné výsledky, 

ke kterým se dospělo. 

Přehled základních metod pro oceňování podniku je stručně uveden ve schématu 1. 
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Schéma 1: Přehled základních metod pro oceňování podniku:[4]  

1. Ocenění na základě analýzy výnosů 

• Metoda diskontovaných peněžních toků (DCF) 

• Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 

• Kombinované (korigované) výnosové metody 

• Metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA) 

2. Ocenění na základě analýzy  trhu 

• Ocenění na základě tržní kapitalizace 

• Ocenění na základě srovnatelných podniků 

• Ocenění na základě údajů o podnicích uváděných na burzu 

• Ocenění na základě srovnatelných transakcí 

• Ocenění na základě odvětvových multiplikátorů 

3. Ocenění na základě analýzy  majetku 

• Účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen 

• Substanční hodnota na principu reprodukčních cen 

• Substanční hodnota na principu úspory nákladů 

• Likvidační hodnota 

• Majetkové ocenění na principu tržních hodnot 

 

     Danému podnětu k ocenění tedy následuje konkrétní účel, pak volba vhodné metody 

(techniky) výpočtu – její konkrétní modifikace a hodnoty jako podklad k následnému  

zpracování.  

     Prostřednictvím popisu vybraných existujících metod bych se zmínila, že  základní 

metodou oceňování, která má i určitý teoretický fundament, jsou metody výnosové.[20] 
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     Z pohledu teorie je základní metodou oceňování brána metoda výnosová – DCF 

(diskontovaných peněžních toků), také v praxi je v současné době metodou 

nejpoužívanější. 3 Proto jsem se blíže věnovala této metodě a uvedla stručně její základní 

princip. 

1.6.1   Metoda diskontovaných peněžních toků 

     Podstatou výnosových metod je, že měřítkem hodnoty firmy jsou budoucí příjmy, které 

majiteli podnik přinese po odečtení budoucích přímých výdajů spojených s podnikatelskou 

činností. Čím bude vyšší předpoklad těchto příjmů, tím vyšší užitek bude svému majiteli 

oceňovaný podnik přinášet a tím také bude mít vyšší hodnotu. Při prodeji podniku se jeho 

prodejce de facto vzdává budoucích příjmů, které by mohl získat, kdyby si majetek nechal, 

a tomu by měla odpovídat i cena, za kterou by byl ochotný podnik prodat. 2 

     Metodu DCF je vhodné používat při ocenění podniků, kde cash flow je generováno 

majetkem podniku, nikoliv  duševním vlastnictvím. 3 

Výhody metody DCF: 3 

� univerzální, a tedy nejpoužívanější metoda,  

� v hodnocení společnosti je důležitější to, co společnost dokáže v budoucnosti, než 

to, co se povedlo v minulosti.  

Nevýhody metody: 4 

� oceněn je pouze majetek, který je zapojen do generování příjmů; pokud podnik drží 

„provozně nepotřebný“ majetek (např. nevyužité stroje a pozemky nebo nevyužité 

peněžní prostředky), je nutné tento majetek ocenit zvlášť a k hodnotě stanovené 

metodou DCF ho přičíst,  

� budoucnost je „vždy“ nejistá a stanovená cena podniku závisí do značné míry na 

přesnosti odhadu budoucího vývoje,  

� vysoká citlivost ceny podniku na dlouhodobou míru růstu a diskontní sazbu, jež 

jsou spojeny s určitým stupněm subjektivity při jejich stanovení. 

                                                 
2 http://w ww.apogeo.cz/odborne-clanky/neprodavejte-svoji-firmu-pod-cenou-365/?stranka=4 
3 http://w ww.apogeo.cz/odborne-clanky/neprodavejte-svoji-firmu-pod-cenou-365/?stranka=4 
4
 http://www.apogeo.cz/odborne-clanky/neprodavejte-svoji-firmu-pod-cenou-365/?stranka=4 
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1.7   Doporučený postup při oceňování podniku 

     Než se přistoupí k samotnému ocenění, je důležité shromáždit nejen interní   informace 

daného podniku, ale taktéž o prostředí, ve kterém podnik funguje, tj. o makroekonomickém 

prostředí, dále o odvětví (mikroprostředí), do kterého podnik patří. Je tedy nutné 

prozkoumat všechny stránky jeho činnosti. 

     Shromážděním potřebných dat lze pokračovat ve fázi analytické, která zpravidla 

obsahuje analýzu makroekonomickou, analýzu odvětví a taktéž finanční analýzu podniku. 

Pokud se budou aplikovat v rámci ocenění modely výnosové, v nichž se využívá informací 

o budoucnosti, je nezbytné podrobit analýze i podnikatelský záměr. Tyto práce tvoří velmi 

podstatnou součást při zpracovávání ocenění. Na analýzy navazuje aplikace některé 

z metod pro vlastní výpočet hodnoty podniku.  

     Doporučený postup při oceňování podniku:[5] 

1. Vymezení zadání práce – v tomto bodě se specifikuje cíl ocenění; 

2. Vytvoření pracovního týmu - složeného jednak z vedoucího týmu (řídí práce na ocenění) 

                                                 - zástupců poradenské firmy a zástupců podniku; 

3. Plán práce – obsahuje závazné termíny prací ve vazbě na cíl a termín řešení; 

4. Sběr   vnějších   a     vnitřních    informací    –     tj.   o  makroekonomickém    prostředí         

    (makroprostředí) , o odvětví (mikroprostředí), do kterého podnik spadá    a o podnikové    

    minulosti, současnosti a budoucnosti; 

5. Analýza dat – zahrnuje zpracování finanční a strategické analýzy podniku (na 3-5 let); 

6. Výběr metod ve vazbě na cíl práce; 

7. Analýza ocenění – aplikace zvoleného metodického aparátu ve vazbě na účel ocenění; 

8. Syntéza výsledků – včetně analýzy a příprava závěrečného výroku; 

9. Závěr – výrok o tržní hodnotě podniku k datu ocenění. 

 

     Jestliže se oceňovatel řídí právě tímto postupem, je nezbytností provést na závěr 

syntézu výsledků a formulaci závěru, ke kterému dospěl. Konkrétně z toho vyplývá, že 

k určitému datu je stanovena hodnota podniku. 
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     Každý závěrečný výrok oceňovatele o hodnotě firmy musí být doplněn datem , ke 

kterému byl zpracován. Je to z důvodu časové omezenosti výsledku práce, tzn. že 

vypočtená hodnota firmy platí tak dlouho, dokud se nezmění některý z předpokladů, 

z nichž ocenění vychází.  

     V případě, že po určité době vznikne opět potřeba vrátit se k výsledku ocenění, není 

možné výsledný výrok  jen  tak převzít. Je nutné prozkoumat, za jakých předpokladů bylo 

ocenění zpracováno a zda se buď uvnitř podniku, nebo z hlediska jeho fungování jako 

subsystému v rámci celé ekonomiky nezměnily některé skutečnosti natolik, že je nezbytné 

aktualizovat celý propočet.[5] 

2   METODOLOGIE POSTUPU PŘI STANOVENÍ VÝPO ČTU EVA 

2.1   Pojem ekonomická přidaná hodnota (EVA)    

     Rozvoj kapitálových trhů a vítězství koncepce svobodného podnikání vytvořily prostor 

pro řízení podniků založené na přínosu pro investory (akcionáře). A právě tato situace 

vyvolala praktickou potřebu ukazatelů, které by bylo možno průběžně sledovat a přitom by 

byly propojené s děním na kapitálových trzích. Jako reakce na tento nový požadavek  

vznikl a vešel ve známost ukazatel EVA (ekonomická přidaná hodnota) spolu s některými 

dalšími ukazateli (např. CF ROI, CVA apod.)[4] 

     Ekonomická přidaná hodnota (angl. economic value added – EVA,) jako metoda  se do 

Evropy přenesla ze Spojených států, kde ji počátkem 90 let podrobně rozpracovali 

Američané Stewart a Stern. Je to v podstatě moderní ukazatel výnosnosti překonávající 

nedostatky tradičních ukazatelů , který  se stále více prosazuje  nejen v ekonomické teorii, 

ale zejména v ekonomické praxi podniků v zemích s vyspělou tržní ekonomikou.  

     Mezi nedostatky  klasických ukazatelů  pro měření výnosnosti podniku lze 

připomenout:  existence možnosti ovlivňovat výši vykázaného zisku pomocí legálních 

účetních postupů,  nezohledňováno hledisko časové hodnoty peněz či postupované riziko 

investorů. K řešení zmíněných nedostatků lze využít metodu EVA (ekonomické přidané 

hodnoty) jako nástroj,  který kombinuje výsledek hospodaření s velikostí rizika. Jedná se o 

veličinu, kterou lze využít jako nástroj finanční analýzy, řízení podniku a oceňování 

podniku. 
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     Zavedení ukazatele ekonomické přidané hodnoty (EVA) bylo vyvoláno potřebou najít 

ekonomický ukazatel, který by: [4] 

• vykazoval co nejužší vazbu na akcií (shareholder value). Tato vazba by měla být 

prokazatelná statistickými výpočty;[4] 

• umožňoval by využít co nejvíce informací a údajů poskytovaných účetnictvím 

včetně ukazatelů, které jsou na účetních údajích postaveny. Tento požadavek 

směřuje jednak ke snížené pracnosti propočtu a jednak ke zvýšení komunikativnosti 

s dosavadní praxi;[4] 

• překonával dosavadní námitky proti účetním ukazatelům postihujícím finanční 

efektivnost. Především je třeba, aby zahrnoval kalkulaci rizik;[4] 

• umožňoval hodnocení výkonnosti podniků.[4]  

     Základním principem EVA (ekonomické přidané hodnoty) je, že měří ekonomický 

zisk.5 Rozdíl ekonomického zisku oproti účetnímu lze spatřit v tom, že ekonomický zisk 

zahrnuje kromě účetních nákladů i tzv. oportunitní náklady. Oportunitními náklady /též 

alternativní náklady/, tzn. náklady ušlých příležitostí, se rozumí ušlý výnos tím, že zdroje 

(kapitál, práce) nebyly vynaloženy na nejlepší alternativní použití. 

Ekonomický zisk v souhrnu tedy zohledňuje všechny náklady na vynaložený kapitál, dále 

náklady vlastního kapitálu i náklady na cizí kapitál.  

 

EVA (ekonomickou  přidanou  hodnotu) lze použít i v dalších situacích, kromě již 

zmíněného ocenění a to pro: 

o stanovení podnikových cílů, 

o měření výkonu jednotky, 

o komunikaci s investory, akcionáři, 

o motivaci manažerů. 

2.2   Základní konstrukce ukazatele EVA (ekonomické přidané hodnoty) 

     Veličiny používané pro výpočet ukazatele EVA (ekonomické přidané hodnoty) nelze 

                                                 
5 Mařík, M. a kolektiv:. Metody oceňování podniku. 2007. str. 283 
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přímo vyčíst z účetních výkazů. Pro jejich získání a následné zpracování je nutné provést 

konverzi  účetních dat.  

Základní podoba vzorce  pro výpočet EVA (ekonomické přidané hodnoty; dále již jen 

EVA) vypadá poměrně jednoduše: 

 

EVA = NOPAT – Capital * WACC,[4] 

 

Kde:  NOPAT =  zisk z operační činnosti podniku po dani [4] 

         Capital   =  kapitál   vázaný  v  aktivech,  která   slouží   operační   činnosti   podniku,  

                            tj.  aktivech   potřebných   k   hlavnímu   provozu   podniku.  V  konceptu  

                            ekonomické přidané hodnoty (EVA) bývá nahrazen speciálním termínem  

                            NOA  /čistá operační aktiva/ [4] 

         WACC   =   průměrné vážené náklady kapitálu [4] 

EVA představuje rozdíl  mezi čistým výnosem z operativní činnosti podniku sníženém o 

hodnotu oceněného dlouhodobě investovaného kapitálu.[19] 

Je-li EVA >>>> 0  lze usuzovat na úspěšnost podniku, k hodnotě dlouhodobě  investovaného 

kapitálu je reálně přidávána nová hodnota; [19] 

Je-li   EVA <<<< 0 dochází k úbytku bohatství majitelů podniku ( akcionářů ).[19] 

 

     Koncept EVA vychází z účetnictví vedeného podle běžných účetních předpisů, které né 

vždy odpovídají hodnocení hospodářské situace podniku. Proto je nutná úprava účetních 

dat na data odrážející realitu, i za cenu, že se zmenší průkaznost těchto dat. Tomu odpovídá 

úprava účetního modelu (zobrazení hospodářské situace v účetnictví) na model 

ekonomický (tj. zobrazení ekonomické reality). Následná pak provádějící se úprava by 

měla zahrnovat čtyři základní kroky:[12] 

 

1) Konverze na operační aktiva[12] 

     Ekonomický zisk je v daném pojetí chápán jako výsledek výpočtu operačních aktiv. 

V principu jde o provozní zisk z provozních aktiv, ale vzhledem k českým účetním 
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předpisům hovoříme o operačních aktivech. Je to dáno konstrukcí účetních výkazů, ve 

kterých není rozčlenění aktiv na operativní a neoperativní. Je tedy na schopnostech 

analytika provádějící výpočty z dostupných údajů vystihnout, které změny jsou skutečně 

nejvíce potřebné. Obvykle k tomu dochází po konzultaci s vedením podniku a odborném 

posouzení analytika. U aktiv  nesloužících k hlavnímu provozu podniku, je žádoucí 

v průběhu oceňovacích prací, je oceňovat odděleně od majetku provozního a to podle 

jednotlivých položek.  

 

2) Konverze financování[12] 

     Požadavkem je doplnit účetně vykazované zdroje financování tak, aby poskytovaly 

reálný a úplný obraz financování podniku. Do skupiny potřebných úprav lze zařadit např.: 

zvýšení operačního výsledku hospodaření /NOPAT/ o úrokovou část leasingových splátek, 

úpravy týkajících se finančních zdrojů o krátkodobé neúročené závazky, úpravy 

vykazovaných  rezerv. 

 

3) Konverze daňová[12] 

     K úpravě daní dochází na základě rozdílu mezi NOPAT a účetním výsledkem 

hospodaření. 

 

4) Konverze akcionářská[12] 

     Při výpočtu NOA se započítává do aktiv řada položek, které v účetnictví nejsou běžně 

vykazovány (např. některé složky nehmotných aktiv). Následně proto musí docházet i 

k úpravám na straně pasiv, především k zvyšování vlastního kapitálu. Zvýšení vlastního 

kapitálu se  v rozvaze vykáže jako tzv. ekvivalenty vlastního kapitálu.  

2.2.1   Komponenty ukazatele EVA 

     Na tomto místě se budu podrobněji zabývat vysvětlením jednotlivých komponent, které 

se při výpočtu používají.  
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2.2.1.2   Propočet NOA 

     Z rozvahy je nutné provést úpravy týkající se následujících okruhů: [4] 

1) vyčlenění  neoperačních aktiv  z  celkových  aktiv (tj. aktiv,   která  neslouží  k  zajištění  

    hlavního provozu podniku);   za  neoperační aktiva  lze   považovat např. část finančního 

    majetku,   finančních   investic,   vlastních akcií,   nedokončených  investic.   Prozřetelní 

   bychom  měli  být  při   určování   operativních aktiv   nevykázaných  v účetnictví  – jako  

   finanční leasing, operativní leasing, ekvivalenty vlastního kapitálu. 

2) aktiva    je    vhodné   snížit    o  neúročený  cizí  kapitál,   aby  se  předešlo   problémům   

    s odhadováním nákladů na tento kapitál při určování diskontní míry;[4] 

3) vyloučení  mimořádných  položek  z rozvahy souvisí s požadavkem vyloučit mimořádné  

    výnosy a náklady z výsledku hospodaření;[4]  

4) účetní aktiva je třeba vyjádřit v ocenění, které odpovídá jejich skutečné hodnotě. 

2.2.1.3   Určení velikosti operačního výsledku hospodaření – NOPAT 

     S úpravami rozvahy je vhodné pokračovat s jejich následnými souvisejícími dopady do 

„výsledovky“. Ty budou totiž sloužit jako podklad  pro následný výpočet NOPAT.  

     První zásadou pro určení NOPAT je dosažení symetrie mezi NOA a NOPAT. Pokud 

jsou určité činnosti a jim odpovídající aktiva zařazeny do NOA, pak je nezbytně nutné, aby 

jejich náklady a výnosy byly zařazeny do výpočtu NOPAT, a samozřejmě naopak. [4] 

     Lze se rozhodnout, zda jako podklad úprav z účetnictví vezmeme: 

• výsledek hospodaření za běžnou činnost, 

• nebo provozní výsledek hospodaření. 

     Jako vhodnější se může jevit varianta úprav od provozního výsledku hospodaření, 

neboť tento postup bude vyžadovat nejméně úprav. Pokuď se však rozhodneme vyjít z 

výsledku hospodaření za běžnou činnost, zvolíme tedy obecnější postup, který v našich 

podmínkách  zahrnuje provozní výsledek hospodaření a finanční výsledek hospodaření. Na 

této úrovni provedeme:  vyloučení nákladových úroků; vyloučení mimořádných položek v 

nákladech a výnosech; zahrnutí vlivu změn vlastního kapitálu; vyloučení nákladových a 

výnosových operací, které plynou z existence neoperativního krátkodobého finančního 
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majetku a finančních investic; a odpočet daně z příjmu, která odpovídá výši zjištěného 

NOPAT.  

Pokud by jsme zvolili variantu úprav z provozního výsledku hospodaření, postup bude 

následující, viz schéma 2: [4] 

 

Schéma 2: Shrnutí dopadů úprav do NOPAT z HV z provozní činnosti [4] 

1) Provozní výsledek hospodaření 

2)  (-) provozní výnosy z neoperačního majetku 

     (+) finanční výnosy z finančního majetku zahrnutého do NOA 

     (+) provozní náklady na neoperační majetek 

3)  (+) odpisy goodwilu, má-li trvalý charakter 

4)  (+) původní náklady s investičním charakterem 

     (-) odpisy nehmotného majetku vytvořeného aktivací těchto nákladů     

5)  (+)  leasingová platba (původní náklad na leasing) 

    (-)  odpisy majetku pronajatého na leasing 

6)  (-)  neobvyklé zisky 

     (+)  neobvyklé ztráty 

7) Eliminovat tvorbu a rozpouštění nákladových rezerv 

 8) Úprava daní na úroveň NOPAT 

 

Při správné aplikaci u obou variant  bychom měli dojít ke stejnému výsledku. 

2.2.1.4 Průměrné vážené náklady na kapitál WACC 

     WACC – představují náklady na celkový investovaný kapitál. Klíčovým u stanovení 

WACC firmy je, že náklady kapitálu zde musí zrcadlit očekávané příjmy investorů 

(vlastníků a věřitelů) ze svých investic do podniku a tomu odpovídající míru rizika.Nejde 

tedy prioritně o skutečné příjmy, ale o očekávané příjmy, tedy náklady ušlé příležitosti.  
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     Neopomenutelným faktorem je, že podíl na celkovém investovaném kapitálu je nutné 

počítat na základě tržních hodnot. Kdybychom vycházeli z hodnot účetních, došlo by ke 

značnému zkreslení. 

Obecný vzorec pro průměrné vážené náklady je: 

 

( )d1
K

CK
n

K

VK
nWACC ckvk −××+×=  

kde:[4]  

 nck …. očekávaná výnosnost   do doby splatnosti   u cizího kapitálu   vloženého  do podniku   

           (=náklady na cizí kapitál) 

d…… sazba daně z příjmu platná pro oceňovaný subjekt  (náklady CK by ale měly být 

sníženy o daňový štít jen tehdy, pokud jsou v daném případě splněny podmínky daňové 

znatelnosti úroků podle zákona o dani z příjmů a podnik má pro jejich uplatnění dostatečný 

výsledek hospodaření) 

CK …. tržní hodnota  cizího kapitálu vloženého do podniku (ale pouze úročeného) 

nvk….….očekávaná výnosnost vlastního kapitálu oceňovaného podniku (= náklady na vlastní  

            kapitál) při dané úrovni zadlužení podniku 

VK …. tržní hodnota vlastního kapitálu 

K……. celková tržní hodnota investovaného kapitálu, K = VK + CK 

 

Základní postupové kroky při výpočtu nákladů celkového kapitálu: 

1. Určení vah jednotlivých složek kapitálu, tj. podíl vlastního a cizího kapitálu , na 

celkovém investovaném kapitálu. 

2. Určení nákladů na cizí kapitál. 

3. Určení nákladů na vlastní kapitál. 

4. Výsledný propočet průměrných vážených nákladů kapitálu. 

 

Určení vah jednotlivých složek kapitálu – rozumí se určení vah jednotlivých komponent 

v tržních hodnotách, tj. tržní hodnoty vlastního kapitálu a cizích zdrojů na celkové tržní 

hodnotě daného kapitálu. 

Určení tržních hodnot kapitálové struktury oceňovaného podniku přináší problémy, které 

je možné řešit dvě základními způsoby: 

• orientačními odhady (tzv. cílová struktura) 

• iteračními postupy. 
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V současné praxi se jeví jako nejobvyklejší způsob určování vah pro WACC použití tzv. 

cílové struktury. Jelikož se jedná pouze o odhad tržní struktury kapitálu pro budoucí 

období, může vést k chybným oceněním (zejména je-li stanovena na úrovni „přání“ 

managementu). 

Jako nejpřesnější způsob odhadu vah pro WACC se jeví iterační postup. Tento postup 

vyžaduje vybavení výpočetní technikou a lze tímto způsobem získat „skutečnou“ tržní 

hodnotu. 

Náklady na cizí kapitál – nejlépe získáme  propočtem jako vážený průměr z efektivních 

úrokových sazeb, které podnik platí z nejrůznějších forem cizího kapitálu. Bezprostřední 

platby za cizí kapitál bývají zpravidla dohodnuty smluvně. Je však třeba mít na paměti, že 

úroky nemusí být vždy dostatečně přesným vyjádřením nákladů kapitálu. Přesnější než 

použití údajů z úvěrových smluv by bylo odhadnout náklady cizího kapitálu alternativním 

postupem založených na tržních datech.  

Náklady na vlastní kapitál – jejich odhad vyjadřuje očekávanou míru výnosu investorů 

s ohledem na míru rizika spojenou s určitou investicí. Pro určení požadované míry výnosu 

vlastního kapitálu lze použít některou z mnoha metod, přičemž každá může vést k jiným 

výsledkům a ne každá je za všech okolností použitelná. Mezi základní metody se řadí 

metoda „CAPM“ a „Stavebnicová metoda“. Z pomocných metod bych uvedla  

Dividendový model, Metodu založenou na údajích o průměrné rentabilitě, Odvození 

nákladů vlastního kapitálu z nákladů cizího kapitálu.  

Ve své práci se více zmíním o modelu CAPM, který je v oceňovací práci nejvíce využíván 

a z jeho jádra přístupu vycházející, velmi blízký Stavebnicový model. 

 

Náklady na vlastní kapitál – CAPM 

 

Model kapitálových aktiv CAPM  (Capital Asset Pricing Model) je často v oceňovací 

praxi využíván jako základní model vystihující vztah mezi systematickým rizikem a 

požadovanou výnosností. Platí, že:6 

 

( )fmfe rrβrr −×+=  

                                                 
6 Kislingerová, M. a kol.: Manažerské finance. 1.vydání. Praha: C.H.Beck, 2004. 714 s. ISBN 80-7179-802-
9. 323 str. 
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Kde:  

re.............náklady na vlastní kapitál, 

rf.............výnosnost bezrizikových aktiv (lze ji stanovit jako míru výnosu státních obligací, 

resp. státních pokladničních poukázek „T-Bills“, zveřejňovaných v ČR na internetových 

stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu), 

β..............koeficient beta cenného papíru (vyjadřuje míru specifického tržního rizika 

prostřednictvím poměření citlivosti cenného papíru na změny tržního portfolia), 

rm – rf......prémie za systematické tržní riziko, 

rm............očekávaná výnosnost kapitálového trhu jako celku.  

 

Systematickým rizikem rozumíme  riziko vyplývající z celkového ekonomického vývoje (z 

neočekávaných změn jako např. změny HDP, inflace, zahraničního obchodu či kursu měn), 

které je společné pro všechny cenné papíry (zasahuje všechna  aktiva na kapitálovém trhu). 

 

Koeficient beta zahrnuje tržní riziko, udává citlivost investice vůči trhu jako celku a je 

odvozen z minulého vývoje cen veřejně obchodovaných podniků. Pro koeficient beta 

veřejně neobchodovaných podniků se používá odhad s konverzí modelu CAPM pomocí 

expertních úprav konstant. Pro odhad rizika je taktéž možné  využít   vybraných poměrů 

tržní ceny a fundamentálního ukazatele (např. tržní cena akcie/tržby na akcii). Poměry tržní 

ceny k hodnotám různých fundamentálních ukazatelů však často mohou vést k různým 

výsledkům hodnocení rizika. 

 

Koeficient β měří  citlivost cenného papíru na celkové tržní pohyby,  porovnává výnosnost  

cenného papíru od jeho průměrné výnosnosti,  vyjadřuje riziko investorů spojené 

s nákupem či prodejem akcií. Stanovení koeficientu je výsledkem dlouhodobých statistik 

pozorování vztahující se k jednotlivým cenným papírům. Rozlišujeme: 

β > 1...............cenný papír je rozkolísanější oproti trhu jako celku, má tendenci pohyby 

trhu zesilovat (jelikož jsou akcie citlivější na změnu trhu,  je jejich riziko větší než riziko 

trhu), 

β = 1................pohyb cenného papíru se mění současně  s pohybem trhu, 
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β < 1 a > 0.......cenný papír má tendenci  pohyby trhu zeslabovat, 

β = 0................inertní cenný papír (cenný papír nereaguje na trh, stabilní výnos), 

β < 0...............výnosy cenného papíru se pohybují proti obecnému pohybu trhu (jelikož 

akcie  reagují méně citlivě na změny trhu,  je jejich riziko  menší než riziko trhu). 

 

Náklady na vlastní kapitál – stavebnicová metoda 

 

     Vedle předešlého modelu oceňování kapitálových aktiv je další možností k určení 

nákladů vlastního kapitálu použití obdobné modifikace, a to tzv. stavebnicové metody. 

Potřebujeme znát aktuální výnosnost bezrizikových cenných papírů. Náklady vlastního 

kapitálu jsou pak opět dány součtem bezrizikové úrokové míry a rizikové přirážky 

(několika dílčích rizikových přirážek), která je obvykle stanovena podle těchto zásad:[12] 

� rizikovou přirážku získáme součtem dvou položek – přirážky za obchodní a 

přirážky za finanční riziko, 

� kalkulace obou přirážek zahrnuje jak systematické,  tak nesystematické riziko (obě 

rizika nejsou rozlišována), 

� obchodní a finanční riziko bývají kalkulovány: 

o  v určitém obecně předpokládaném rámci (ten lze orientačně vymezit rozpětím 2 – 

25 %, největší přirážka je pro malé podniky s krátkou minulostí a s nejednoznačnou 

budoucností), 

o obchodní riziko je kalkulováno opět stavebnicovou metodou, kde je výsledná 

přirážka dána součtem dílčích položek (např. velikostí podniku, úrovní konkurence 

na trhu, územní diverzifikaci), 

o finanční rizika jsou dána především mírou zadlužení (vyšší zadlužení zvyšuje 

riziko) nebo větším podílem pracovního kapitálu na oběžných aktivech oproti 

konkurenci (větší podíl pracovního kapitálu snižuje riziko). 

 

     Výše rizika reprezentuje alternativní náklad vlastního kapitálu (re). Je to výnosnost 

(zhodnocení) vlastního kapitálu, kterou by bylo možné docílit v případě investice do 

alternativní (rozuměno stejně rizikové) investiční příležitosti. Studiem několika desítek 



 - 26 -   

matematicko-statistických modelů ratingu byly vytipovány důležité fundamentální 

charakteristiky ovlivňující riziko a sestavena ratingová funkce. Byla tak získána představa 

o vzájemném poměru rizikových přirážek a o tom, na které finanční (i nefinanční) 

ukazatele jsou přirážky navázány. Minimální riziko je dáno výnosem státních 

pokladničních poukázek, popřípadě výnosem 10-ti letých státních dluhopisů. Maximální 

hodnota rizika byla určena na základě expertních odhadů pracovníků z fondů rizikového 

kapitálu (okolo 40% nad pokladniční poukázky). Příznivěji jsou hodnoceny málo rizikové 

podniky a přísněji vysoce rizikové podniky. Ratingový model používá  pro své analýzy i 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, má tento tvar:7 

 

( ) ( )

A
VK

A
VK

A
UZ

OBU
U

d1
A

UZ
WACC

re








 −×
+

×−−×
=  

Kde: 

re.................alternativní náklad na vlastní kapitál, 

WACC........vážený náklad na kapitál (viz dále), 

UZ...............úplatné zdroje (VK + BU + O), tj. kapitál, za který je nutno platit, 

A..................aktiva celkem, 

VK...............vlastní kapitál, 

BU................bankovní úvěry, 

O..................dluhopisy, 

U/BU + O.....úroková míra, 

d...................daňová sazba. 

 

 

 

 

                                                 
7 http://download.mpo.cz/get/26487/29819/320515/priloha004.pdf  



 - 27 -   

Vážený náklad kapitálu vyjádříme pomocí vztahu:8 

 

WACC = r f  + rLA   + rpodnikatelské + rFinStab 

 

Kde: 

rf........................bezriziková sazba, 

rLA.....................funkce (ukazatelů charakterizujících velikost podniku), 

rpodnikatelské..........funkce (ukazatelů charakterizujících tvorbu produkční síly), 

rFinStab................funkce (ukazatelů charakterizujících vztahy mezi aktivy a pasívy). 

 

WACC je stanoven, jako by podnik měl úplatné zdroje rovnající se  vlastnímu kapitálu. 

Dále je předpokládána nezávislost WACC na kapitálové struktuře. Způsob výpočtu se 

v jednotlivých letech mírně liší. 

 

Bezriziková sazba (rf): 

Lze ji stanovit jako míru výnosu státních obligací (resp. státních pokladničních poukázek) 

zveřejňovaných na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.  

 

 

Ukazatelé charakterizující velikost podniku (rLA ): 

Zde jsou k rozlišení tři různé situace: 

jsou-li úplatné zdroje > 3 mld. Kč, pak je rLA = 0% 

jsou-li úplatné zdroje < 100 mil. Kč, pak je rLA = 5% 

jsou-li úplatné zdroje > 100 mil. a  < 3 mld. Kč, pak je rLA 
( )

168,2

UZKčmld3 2−=  

 

                                                 
8 http://download.mpo.cz/get/26487/29819/320515/priloha004.pdf 
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Ukazatelé charakterizující tvorbu produkční síly (rpodnikatelské): 

Vztah EBIT/aktiva je riziko závislé na tomto ukazateli a zároveň na splnění podmínky pro 

nahrazování úplatného cizího kapitálu vlastním jměním (pro práci s cizím kapitálem). 

Podmínka zní:9 

OBU
U

A
OBUVK

A
EBIT

+
×++≥   

 

Položíme 
OBU

U
A

OBUVK
X

+
×++=  a pokud: 

EBIT/A > X, pak je rpodnikatelské = 0% 

EBIT/A < 0, pak je rpodnikatelské = 10% 

Jinak vyjádřeno: rpodnikatelské = 
2

2

X10

A
EBIT

X

×








 −
  

 

Zároveň ale ještě platí, že hodnota rpodnikatelské nesmí klesnout pod hodnotu danou 

variabilitou ukazatele EBIT/A danou vztahem:  

  

( )∑
=

Χ−=
n

1i

2

i
2 X

1-n

1
s  

 

Kde: 

n..........počet pozorování 

X i........jednotlivá pozorování 

X ……aritmetický průměr 

 

 

                                                 
9 http://download.mpo.cz/get/26487/29819/320515/priloha004.pdf 
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Ukazatelé charakterizující vztahy mezi aktivy a pasivy (r FinStab): 

je-li celková likvidita podniku > XL, pak rFinStab = 0% 

je-li celková likvidita podniku < 1, pak rFinStab = 10% 

je-li celková likvidita podniku >1 a < XL, 

      pak rFinStab =
( )

( )2
2

1XL10

likviditacelkováXL

−×
−

  

 

Pokud průměr průmyslu je nižší než 1,25, pak horní hranice XL = 1,25, pokud je průměr 

průmyslu větší než 1,25, pak XL = průměr průmyslu.  

 

Podniky jsou podle tvorby (zhodnocení) ekonomické přidané hodnoty zatříděny do 

následujících čtyř kategorií: 

I. kategorie –zde patří podniky s tvorbou ekonomické přidané hodnoty, tzn. že rentabilita 

vlastního kapitálu (ROE) je větší než alternativní náklad na celkový kapitál (re), takže  

hodnota tzv. spreadu (rozdíl ROE a re) je kladná (tyto podniky přispěly k nárůstu EVA 

v průmyslu), 

II. kategorie – zde se řadí podniky, kde ROE je menší než alternativní náklad na kapitál 

(re), tedy podniky, které netvoří ekonomickou přidanou hodnotu. Jejich rentabilita 

vlastního kapitálu  v této kategorii je  větší než výnos bezrizikového aktiva (rf). 

III. kategorie – tady patří opět podniky, které netvoří ekonomickou přidanou hodnotu. 

Jejich ROE je sice kladná, ale menší než výnos bezrizikového aktiva (rf). 

IV. kategorie – tuto tvoří ztrátové podniky, podniky se záporným vlastním kapitálem. 

 

Výsledný propočet celkových vážených nákladů kapitálu – spočívá v již jen jednoduchém 

dosazení do výše uvedeného vzorce jednotlivých hodnot ze stanovených předešlých 

postupových kroků. 
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2.2.2   Varianty metody EVA 

     Při výpočtu si lze vybrat  z více metod k vymezení kapitálu a určování jeho nákladů. 

Nejpoužívanějšími a nejznámějšími jsou  varianty EVA  entity a EVA  equity. 

V souladu s převládající praxí je více upřednostňována varianta EVA  entity. 

EVA  entity -  v tomto směru není rozlišován původ kapitálu. Celkový kapitál je zde 

výsledkem jak vlastního kapitálu, tak cizích zdrojů. Výnos použitého kapitálu  zahrnuje jak 

výsledek hospodaření, tak i úroky z poskytnutého cizího kapitálu. Vážené průměrné 

náklady kapitálu (WACC ) představují požadavky věřitelů a akcionářů . Tento přístup je 

považován za základní. Vzorec k výpočtu je uveden na začátku této kapitoly (2.2). včetně 

podrobného propočtu jednotlivých komponent. 

Naproti tomu EVA  equity v sobě zahrnuje  pouze hodnotu vlastního kapitálu podniku. To 

znamená, že do výnosu použitého kapitálu nelze zahrnout výnos poskytovatelů cizího 

kapitálu, tedy placené úroky. Požadavky poskytovatelů cizího kapitálu nemohou být proto 

brány v úvahu a uvažovány jsou pouze náklady vlastního kapitálu. K výpočtu ekonomické 

přidané hodnoty platí následující vztah:  

EVA equity = (ROE - re) x VK, 

kde: 

ROE ….  rentabilita vlastního kapitálu  

re      ….   náklady vlastního kapitálu  

VK   ….   je vlastní kapitál (equity). 

3  TVORBA MODELU A JEHO APLIKACE NA VYBRANOU Ú ČETNÍ 

JEDNOTKU 

     Účetní jednotka, která nechce být v mé práci jmenována vzešla z  dlouholeté tradice. 

Z původně rodinné firmy se postupem času stal konkurenceschopný podnik na domácím 

trhu. Výrobní program v této době zahrnoval výrobu, montáž a servis strojů a zařízení 

výhradně pro tuzemské odběratele v tehdejším Československu. Od roku 1996 probíhala 

postupná restrukturalizace výrobního programu jako reakce na změny na okolním trhu a v 

roce 1999 byla ukončena její první etapa. V letech 2002 se objevila snaha rozšířit výrobní 

program o  nerezové stavební prvky jako různé druhy dopravníků, myčky, násypky apod. 
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V roce 2006 se firma začala  intenzivně věnovat marketingu a distribuci zejména 

elektrických zařízení, elektrických strojů a přístrojů. Svou podnikatelskou činnost 

obohatila doplňkovým oborem zahrnujícím pronájem a půjčování věci movitých a 

vypracovávání výkresové dokumentace na základě technického zadání. 

     Dnes z původně mechanizačního podniku s tradiční výrobou vlastních strojů se 

vyvinula  firma, jejíž hlavní podnikatelskou náplní je nákup elektronických zařízení za 

účelem jeho dalšího prodeje.  

     Společnost byla založena na základě zakladatelské listiny sepsané notářským zápisem 

na do dobu neurčitou:  

Předmět podnikání: 

• Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 

• Projektová činnost ve výstavbě. 

• Skladování zboží. 

• Pronájem a půjčování věcí movitých. 

• Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických zařízení. 

• Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. 

• Provádění montáží, oprav, údržby vyhrazených elektrických 

zařízení, obchodní, poradenská a zprostředkovatelská činnost s 

tímto předmětem související. 

3.1  Vlastní kapitál  

     Ve sledovaném období, tj. za rok 2006 až 2009, lze vysledovat z účetního výkazu - 

rozvahy, že ve všech letech docházelo k navyšování vlastního kapitálu. Zvýšení VK bylo 

v roce 2007 ovlivněno nárůstem výsledku hospodaření běžného účetního období, v dalších 

dvou letech nárůstem výsledku hospodaření minulých let. Hodnoty vlastního kapitálu jsou 

uvedeny v následujícím grafu. 
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Graf 1: Vývoj hodnot vlastního kapitálu 

                                                      

Pramen: účetní výkazy 2006-2009,  vlastní zpracování. 

3.2  Analýza tržeb 

     V letech 2006 až 2009 docházelo k nárůstu tržeb za prodej zboží. Toto zvýšení 

ovlivnilo nárůst přidané hodnoty a vzhledem k tomu se zvýšil, až na rok 2008, také 

výsledek hospodaření za účetního období. V roce 2008 se výsledek hospodaření snížil 

vlivem razantního snížení ostatních provozních výnosů. 

 

Graf 2: Vývoj tržeb 

                                                       

Pramen: účetní výkazy 2006-2009,  vlastní zpracování. 
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3.3  Čistá operační aktiva (NOA) 

     K následujícímu sledu úprav jsem použila účetních výkazů: rozvahy a výkaz zisku a 

ztrát, podrozvahovou evidenci. Další potřebné informace jsem čerpala na základě 

rozhovoru s vedením společnosti.  

     Nejdříve jsem přistoupila k vyloučení tzv. neoperačních aktiv a následně jsem provedla 

aktivaci položek v rozvaze nezohledněných. 

Vyloučení  neoperačních  aktiv: 

Krátkodobý finanční majetek – doporučuje se, aby se v účetní jednotce  udržovala pouze 

provozně potřebná výše peněz. Částka po překročení dané úrovně se vylučuje. Propočet 

provozně nutných peněžních prostředků  jsem stanovila pomocí úrovně ukazatele likvidity 

1. stupně (0,3 * krátkodobé závazky z rozvahy).  

 

Tabulka 1: Propočet provozně nutných peněžních prostředků 

Rok  2006 2007 2008 2009 

Skutečná výše peněžních prostředků 1 747 1 222 1 633 1 017 

Provozně potřebná výše peněz 7 649 15 240 11 762 11 951 

Vyloučení provozně nadbytečných peněz -  - - - 

Pramen: účetní výkazy 2006-2009, vlastní výpočty.  

 

Nedokončené investice – tento majetek není nutný k provozní činnosti podniku, proto za r. 

2008 ve výši 427 tis. Kč a za r. 2009 ve výši 60 tis. Kč ho vyloučím.  

 

Dlouhodobý finanční majetek – tímto majetkem účetní jednotka nedisponuje. 

 

Aktiva nepotřebná k operační činnosti podniku – sem se často řadí pozemky, u kterých se 

předpokládá, že budou rozprodány. Společnost hodlá v budoucnu na těchto pozemcích 

postavit novou halu. To znamená, že pozemky budou využity k hlavní činnosti podniku a 

z rozvahy je tedy vylučovat nebudu. 
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Aktivace položek v účetnictví nevykázaných 

Finanční leasing – společnost nemá žádný majetek pořízený na finanční leasing. 

 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nevykazovaný v účetnictví – jedná se o drobný 

majetek, který společnost nevykazuje.  

 

Oceňovací rozdíl u dlouhodobého majetku – po konzultaci s manažery společnosti jsem 

došla ke zjištění, že rozdíly mezi skutečným opotřebením a účetní hodnotou nenastávají, 

tzn. že tyto aktiva upravovat nebudu.  

 

Oceňovací rozdíl u oběžných aktiv – patří sem opravné položky týkající se pohledávek a 

zboží, jejichž tvorba může vést  k tvorbě rozdílů mezi skutečnou a vykázanou hodnotou 

těchto položek. Zásoby jsou ve společnosti oceňovány pořizovacími cenami metodou 

váženého aritmetického průměru, ta umožňuje zobrazit tržní hodnotu a nevyžaduje tak 

úpravy aktiv. 

 

Náklady s dlouhodobými předpokládanými účinky – jedná se o náklady běžného období, 

které mají dlouhodobý účinek. Do této skupiny jsem zařadila náklady na marketing (dary, 

reklamní předměty, katalogy, reklama), které budu aktivovat a následně se budou 

odepisovat po dobu tří let. 

 

Tabulka 2: Aktivovaný marketingový výdaj 

Rok  2006 2007 2008 2009 

Marketingové výdaje 864 1 159 1 204 1 501 

Odpis 331 539 607 704 

Aktivovaný výdaj 533  620 597 797 

Pramen:  vlastní výpočty.  
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Explicitn ě neúročené krátkodobé závazky: 

     Závazky, u kterých je těžko zjistitelná výše skrytých nákladů se z operativních aktiv 

vylučují. Proto jsem se rozhodla vyloučit krátkodobé závazky a účty časového rozlišení. 

 
Tabulka 3: Výpočet NOA 

Rok  2006 2007 2008 2009 

Aktiva celkem 74 937 110 667  99 968 108 440 

- přebytek peněžních prostředků - - - - 

- nedokončené investice 0 0 427    60 

+ finanční leasing - - - - 

+ drobný majetek - - - - 

+ marketingové výdaje 864 1 159 1 204  1 501 

- skrytě úročené závazky 25 839 51 421 40 178    40 614 

NOA = čistá operační aktiva 49 962 60 405 60 567 69 267 

Pramen: účetní výkazy 2006-2009, vlastní výpočty.  

 

3.4  Propočet průměrných vážených nákladů  kapitálu 
 

 

( )d1
K
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n
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nWACC ckvk −××+×=  

 

3.4.1   Určení nákladů na vlastní kapitál stavebnicovou metodou 
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WACC = r f  + rLA   + rpodnikatelské + rFinStab 

 

Bezriziková výnosová úroková míra (r f): 

     Bezrizikovou úrokovou míru koeficientu rf   vyjadřuje  výnos pětiletých státních 

dluhopisů. Pro určení této výnosové míry jsem použila údaje České národní banky. 

Vycházela jsem z kvartálních údajů pro hrubý výnos státního 5-letého dluhopisu, který 

jsem poté zprůměrňovala a dostala tak roční výnosovou míru.  

 

Tabulka 4:  Bezriziková výnosová úroková míra (r f ) 

Rok  2006 2007 2008 2009 

rf         (v %)                                    3,28 3,72 3,87 3,47 

Pramen:ČNB, vlastní výpočty.  

 

Ukazatelé charakterizující velikost podniku (rLA ): 

     Vycházela jsem z předpokladu, že se úplatné zdroje rovnají vlastnímu kapitálu, a že 

mohou nastat tyto tři situace:  

 

� jsou-li úplatné zdroje > 3 mld. Kč, pak je rLA = 0% 

� jsou-li úplatné zdroje < 100 mil. Kč, pak je rLA = 5% 

� jsou-li úplatné zdroje > 100 mil. a  < 3 mld. Kč, pak je rLA 
( )

168,2

UZKčmld3 2−=  

Tabulka 5: Určení procentuálního vyjádření (rLA ) 

Rok  2006 2007 2008 2009 

Vlastní kapitál 39 266 42 205 43 630 45 583 

rLA 5 % 5 % 5 % 5 % 

Pramen: vlastní výpočty.  

 

     Hodnota rLA  dosáhla maximální výše, tedy 5%  přirážky, jde o hodnotu poměrně 

vysokou – ta je však dána velikostí podniku. 
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Ukazatelé charakterizující tvorbu produkční síly (rpodnikatelské): 

     Nejdříve jsem se zaměřila na zjištění toho, zda je splněna podmínka pro nahrazování 

úplatného cizího kapitálu vlastním jměním. Podmínka zní: 

 

OBU
U

A
OBUVK

A
EBIT

+
×++≥  

 

Pokud splněna není:  

OBU
U

A
OBUVK

X
+

×++=  

 

Za předpokladu  následující vztahu:  

EBIT/A > X, pak je rpodnikatelské = 0% 

EBIT/A < 0, pak je rpodnikatelské = 10% 

 

Jinak vyjádřeno: rpodnikatelské = 
2

2

X10

A
EBIT

X

×








 −
  

 

Dále platí, že hodnota rpodnikatelské nesmí klesnout pod variabilitu ukazatele EBIT/A danou 

rozptylem:  

( )∑
=

Χ−=
n

1i

2

i
2 X

1-n

1
s  

 

     Daná podmínka byla splněna v letech 2006, 2007, 2008. Pro rok 2009 jsem zjistila 

propočtem, že EBIT/A > X a tudíž jsem vyjádřila rpodnikatelské  nejmenší (minimální) 

hodnotou rozptylu, která činí 0,0095 %. Hodnotu jsem uvedla v tabulce.  
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Tabulka 6: Propočet ukazatele produkční síly (rpodnikatelské): 

Rok  2006 2007 2008 2009 

VK - vlastní kapitál (v tis. Kč) 39 266 42 205    43 630    45 583 

BU – bankovní úvěr (v tis. Kč) 9 161 13 402 16 177 22 355 

A   - aktiva celkem (v tis. Kč) 74 937 110 667 99 968 108 440 

NÚ – nákladové úroky (v tis. Kč)     499       674   1 025       992 

X   – úplatný cizí kapitál (v tis. Kč) 0,0352  0,0252 0,0379  0,0278 

EBIT (v tis. Kč) 1 428 1 813 2 061    4 105 

EBIT/A 0,0246 0,0282 0,0305   0,0464 

rpodnikatelské 0,021 0,014 0,020 0,001 

Pramen: účetní výkazy 2006-2009, vlastní výpočty.  

 

     Z tabulky lze dále vyčíst, že EBIT se pohybuje v kladných hodnotách a podnik tedy 

produkuje zisk. Naznačující růst ukazatele EBIT může v budoucnu eliminovat zvýšení 

rizika způsobené např. růstem úrokových sazeb, či růst podílu úročeného kapitálu na 

celkovém. Stále se zvyšující hodnota EBIT má vliv na zlepšení hospodaření podniku a na 

tvorbu zdrojů.  

 

Ukazatelé charakterizující vztahy mezi aktivy a pasivy (rFinStab): 

 

� je-li celková likvidita podniku > XL, pak rFinStab = 0% 

� je-li celková likvidita podniku < 1, pak rFinStab = 10% 

� je-li celková likvidita podniku >1 a < XL, 

 

pak rFinStab =
( )

( )2

2

1XL10

likviditacelkováXL

−×
−  
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Pokud průměr průmyslu je nižší než 1,25, pak horní hranice XL = 1,25, pokud je průměr 

průmyslu větší než 1,25, pak XL = průměr průmyslu. Pro výpočet celkové likvidity jsem 

použila vzorec: 

Celková likvidita  =  
dluhy Krátkodobé

OA  

 

     Jednotlivé vypočtené hodnoty likvidity podniku jsem dosadila do příslušné tabulky. Při 

určení jednotlivých údajů průměru průmyslu jsem vycházela za roky 2006, 2007 a 2008 

z uveřejněných dostupných hodnot  

 

Tabulka 7: Propočet funkce - ukazatelů charakterizujících vztahy mezi aktivy a pasívy 

Rok  2006 2007 2008 2009 

Likvidita podniku 2,09 1,60 1,71 1,63 

Průměr průmyslu 10 1,48 1,35 1,45 1,35 

XL 1,48 1,35 1,45 1,35 

rFinStab 0 % 0 % 0 % 0 % 

Pramen: MPO ČR, vlastní výpočty.  

 

     Při srovnání vyšších hodnot celkové likvidity podniku s nižšími hodnotami průměru 

průmyslu jsem shledala, že přirážka za riziko finanční nestability (rFinStab) za všechny 

uvedené roky (2006 až 2009) je nulová, tedy minimální. Pro rok 2009 jsem učinila odhad k 

získání hodnoty průměru průmyslu, která ještě není zveřejna na internetových stránkách 

(mpo.cz). Vycházela jsem z toho, že rok 2009 byl ekonomicky „slabší“ díky celosvětové 

ekonomické krizi. Proto jsem predikovala hodnotu nižší, než byla v roce 2008.  

 

     Z tabulky je zjevné, že likvidita podniku se drží na podobné úrovni a tudíž se 

nezhoršuje schopnost podniku hradit své závazky a nezapříčiňuje vysoké riziko finanční 

nestability podniku. 

                                                 
10 www.mpo.cz 
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Tabulka 8: Výpočet (re) alternativního nákladu na vlastní kapitál  stavebnicovou metodou 

Rok  2006 2007 2008 2009 

rf         (v %)                                    3,28 3,72 3,87 3,47 

rLA      (v %)                                   5 5 5 5 

rpodnikatelské  (v %)                       2,118 1,333    1,999    0,001 

rFinStab    (v %)                       0 0 0 0 

WACC (v %)      (stavebnicovou  metodou)                     10,40 10,05 10,86 8,48 

re              (v %)                       11,86 12,00 13,33    10,90 

Pramen:  vlastní výpočty.  

 

     Hodnota alternativního nákladu na vlastní kapitál  za uvedené roky se obdobně jako u 

WACC spíše drží v podobné hladině, což naznačuje blízký vztah tohoto ukazatele k 

hodnotě váženého průměru nákladů na kapitál.  

 

     Vážené průměrné náklady na kapitál jsou v tomto případě  vypočteny jako součet 

výnosnosti bezrizikových aktiv a prémie za riziko (tvořené přirážkami za podnikatelské 

riziko, riziko nízké likvidnosti akcie a riziko finanční nestability podniku). Z vypočtené 

hodnoty WACC je odvozena hodnota nákladu na vlastní kapitál. 
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3.4.2   Náklady na cizí kapitál  

Tabulka 9: Procentuální vyjádření nákladů na cizí kapitál 

Rok  2006 2007 2008 2009 

Bankovní úvěry a výpomoci (v tis. Kč) 9 161 13 402   16 177   22 355 

Nákladové úroky (v tis. Kč)   499      674 1 025        992 

Úvěry v % 5,44 5,03 6,34      4,44 

Finanční leasing 0 0 0 0 

Úroky v % 0 0 0 0 

Podíl úvěrů 100 % 100 % 100 % 100 % 

Podíl leasingu 0 % 0 % 0 %      0 % 

Náklady na cizí kapitál – celkem v % 5,44 5,03 6,34 4,44 

Pramen:účetní výkazy 2006-2009, vlastní výpočty.  

     Hodnota nákladu na cizí kapitál, s výjimkou roku 2008, kdy došlo ke zvýšení její 

hodnoty , má jinak klesající tendenci. Může to být  způsobeno poklesem úrokových sazeb 

na finančním trhu. 

Tabulka 10: Výpočet WACC 

Rok  2006 2007 2008 2009 

VK  (v tis. Kč) 39 266 42 205    43 630   45 583 

CK  (v tis. Kč) 34 658 67 220 55 382   62 207 

K     (v tis. Kč) 73 924 109 425 99 012 107 790 

VK/K   0,53 0,39 0,44 0,42 

CK/K 0,47 0,61 0,56 0,58 

d (daňová sazba ) 0,24 0,24 0,21 0,20 

daňový štít (1 – d) 0,76 0,76 0,79      0,8 

WACC  0,082 0,070 0,087 0,066 

 Pramen:účetní výkazy 2006-2009, vlastní výpočty.  
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     Nízká hodnota  průměrných vážených kapitálových nákladů nenutí podnik, aby snižoval 

náklady na vlastní kapitál.  WACC  dosahuje příznivých hodnot,  na nichž se podílí 

především přijatelná úroveň běžné likvidity.  

3.5  Určení NOPAT   

     Při jeho určování je důležité dosáhnout souladu s čistými operativními náklady (NOA). 

Proto všechny úpravy provedené při určování NOA jsem zohlednila i při výpočtu NOPAT. 

 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost – bude výchozím pro výpočty. Tvoří jej provozní 

výsledek hospodaření a finanční výsledek hospodaření. U provozního výsledku 

hospodaření jsou graficky znázorněny ve všech letech narůstající kladné hodnoty, což je 

pro podnik výhodné. Naopak finanční výsledek hospodaření, jak naznačuje graf, se 

pohybuje ve všech letech v minusových cifrách a naznačuje, že podnik nemá dostatek 

volných finančních prostředků. 

 

Graf 3: Vývoj velikosti  provozního výsledku hospodaření 
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    Pramen:účetní výkazy 2006-2009,vlastní zpracování.. 
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Graf 4: Vývoj v čase finančního výsledku hospodaření 
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    Pramen:účetní výkazy 2006-2009,vlastní zpracování. 

 

 

Zohlednění změn vzniklých úpravou aktiv – zde jsem zohlednila marketingové výdaje.  

 

 

Vyloučení mimořádných položek – zde jsem zařadila tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a zůstatkovou cenu prodaného majetku. 

 

 

Rezervy – společnost tvořila v roce 2009 ostatní rezervy, které budou hned v dalším roce 

čerpány, nebudu je tedy považovat za tiché a nebudu o ně operativní aktiva upravovat. 
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Tabulka 11:  Výpočet NOPAT 

Rok  2006 2007 2008 2009 

VH za běžnou činnost před daní 929 2 939    1 676   2 795 

+ nákladové úroky 499 674 1 025 992 

- tržby z prodeje DM 66 0    95 140 

+ ZC prodaného majetku 0 0  0  8 

- odpisy drobného majetku 0 0  0 0 

+ marketingové náklady 864 1 159 1 204 1 501 

- odpisy (marketing) 331 539   607       704 

+ původní náklad na leasing - - -        - 

- odpisy majetku na leasing - - -        - 

NOPAT   nezdaněný 2 689 5 311 4 607    6 140 

Daň z příjmů na úrovni NOPAT 0  - 3 253  - 1 759       663  

NOPAT   zdaněný  

(čistý provozní zisk po daních) 
2 686 8 564 6 366 5 477 

Pramen: účetní výkazy  2006-2009,  vlastní výpočty. 

 

V roce 2006 společnost uplatnila odečet daňové ztráty z minulých let od základu daně 

(splatná daň rovna nule). Na výši zisku má také vliv odložená daň, společnost ji vykazuje 

od roku 2007, proto je nutné, abych ji ve výpočtu daně pro NOPAT zohlednila.  

3. 6   Výpočet  EVA  entity 

     Pro ocenění jsem zde použila metodu EVA  entity (tj. metodu brutto) zaměřující se na 

veškerý používaný kapitál. K výpočtu ukazatele EVA dle jednotlivých let jsem do 

základního vzorce uvedeného v druhé kapitole mé diplomové práce dosadila výsledky 

jednotlivých komponent propočtených  v této - třetí kapitole .  
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Tabulka 12: EVA  entity 

Rok  2006 2007 2008 2009 

NOPAT    (v tis. Kč) 2 686 8 564 6 366 5 477 

WACC     (v tis. Kč) 0,082 0,070 0,087 0,066 

Capital      (v tis. Kč) 49 962 60 405 60 567 69 267 

EVA   entity   - 1 411 4 336 1097 905 

Pramen: vlastní výpočty.  

 

     Z provedeného výpočtu vyplývá, že podnik po téměř celé sledované období hodnotu 

vytvářel, pouze v roce 2006 ji ztrácel. Jak je z této tabulky patrné, podnik v roce 2006 

ztrácí hodnotu ve vztahu k používanému kapitálu a z pohledu ekonomické přidané hodnoty 

není používaný kapitál hospodárně využíván. V roce 2007 se hodnota podniku výrazně 

zvýšila, což je z hlediska trendu pozitivní. Také ve zbývajících dvou letech je hodnota 

podniku kladná, má ovšem klesající tendenci.  

     Nasměrováním ke zlepšení hodnot ukazatele EVA musí být nejen postupné snižování 

WACC,  ale především  nákladů na vlastní kapitál a  zvýšení ziskovosti, tedy dosažení 

vyšších hodnot ukazatele NOPAT. 

3. 7   Výpočet  EVA  equity 

     V předchozí kapitole, výpočtem EVA entity, byla změřena výkonnost podniku ve 

vztahu k veškerému používanému kapitálu. Bylo tak zjištěno, že podnikem používaný 

kapitál ve všech letech, až na rok 2006, hodnotu vytváří a je tedy z pohledu teorie 

ekonomické přidané hodnoty hospodárně využíván. 

V této kapitole bude proveden výpočet ukazatele EVA  equity, čímž dojde ke změření  

schopnosti  podniku zhodnotit vlastní kapitál. K výpočtu je zapotřebí použít hodnoty ROE 

(návratnosti vlastního kapitálu) dle vzorce: 

ROE =  
kapitál Vlastní

Zisk
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Tabulka 13:  EVA  equity  

Rok  2006 2007 2008 2009 

ROE   (v tis. Kč) 0,02 0,07 0,04 0,06 

VK     (v tis. Kč) 39 266 42 205    43 630   45 583 

 re  „stavebnice“   (v tis. Kč) 0,1186 0,1200 0,1333   0,1090 

rf         (v %)                                    3,28 3,72 3,87 3,47 

EVA   equity  = (ROE - re) x VK  - 3 872   - 2 110 - 4 071  - 2 234 

EVA / VK (spread)  - 0,10    - 0,05 - 0,09   - 0,05 

Pramen:  vlastní výpočty.  

 

     Ze záporných hodnot EVA equity je patrné, že podnik nebyl schopen dostatečně 

zhodnotit vlastní kapitál a tudíž netvoří hodnotu ani v jenom období. Důvodem je zejména 

nízká hodnota ROE v jednotlivých letech. Negativním rysem je, že nárůst rizika re 

předstihl zvýšení rentability ve všech sledovaných letech. Aby byl podnik i pro investory  

zajímavý, měl by platit vztah:  ROE > alternativní bezrizikový výnos. Tato podmínka, 

kromě r. 2006, byla splněna.  

 

Graf 5: EVA – entity, equity 
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    Pramen: vlastní zpracování.  



 - 47 -   

ZÁVĚR 

     Sílící tlak majitelů na management podniků vyžaduje nastavit kritéria úspěšnosti tak, 

aby bylo možné dosáhnout požadovaných cílových výsledků, tzn. přínosů pro majitele  – 

zvýšení tržní hodnoty firmy. Jako vhodnou alternativou se zde jeví využití ukazatele EVA.  

Je metodou výpočtu skutečného ekonomického výkonu podniku. V podnikové praxi  

nachází koncept EVA své uplatnění a získává popularitu především proto, že poskytuje 

základní úhel pohledu na hlavní faktory tvorby hodnoty.  

     Cílem diplomové práce bylo zhodnocení ekonomické výkonnosti podniku za použití 

jedné z moderních metod finanční analýzy, konkrétně  použitím metody EVA.   

     Náročnost (nevýhodu) metody EVA spatřuji v tom, že její postup týkající se úprav 

vstupních účetních parametrů na ekonomický model není jednotně standardizován a že v  

českých podmínkách ještě nejsou zdaleka vytvořeny všechny předpoklady pro 

bezproblémové určení jednotlivých komponent modelu. Klíčovým momentem při výpočtu 

hodnoty podniku na základě metody EVA je odhad nákladů na vlastní kapitál. Při určení 

těchto parametrů je nutné analyzovat vlivy, které na podnik působí, sledovat vývoj 

úrokových měr státních dluhopisů a úrokových měr úvěrů bankovního sektoru. Ve své 

diplomové práci jsem aplikovala ke zjištění hodnoty nákladů na vlastní kapitál re, tzv. 

stavebnicovou metodu, v takovém sledu, jako jej provádí Ministerstvo průmyslu a 

obchodu. V teoretické části  jsem se zmínila také o metodě kapitálového ocenění aktiv 

„CAPM“, která hodnotí obchodní a finanční rizika – a taktéž se  využívá k určení  nákladů 

na vlastní kapitál. Tato metoda je však více založena na subjektivním pohledu analytika. 

Z tohoto důvodu a vzhledem k tomu, že podnik neobchoduje s akciemi na burze, jsem se 

přiklonila k použití tzv. stavebnicové metody.  

     Výsledkem hodnocení analyzovaného podniku v pětiletém období 2006 – 2009 bylo 

zjištění, že na počátku sledovaného období (2006) sice byl vytvořen účetní zisk, ale EVA  

entity  nebyla vyprodukována → k hodnotě dlouhodobě investovaného kapitálu nebyla 

reálně přidána nová hodnota. V dalších letech 2007 až  2009 hodnota ukazatele EVA entity 

je již kladná, což je pozitivní → podnik dokázal efektivně využít vložené zdroje. V tomto 

období  platilo, že NOPAT/NOA≥WACC  - podnik tak tvořil hodnotu pro vlastníky.  

Od roku 2008 se projevil negativní trend ve vývoji  tvorby hodnoty pro vlastníky, dochází 

k jejich poklesu. Výkyv byl  způsoben růstem jak nákladů na vlastní kapitál, tak nákladů  

na cizí kapitál. Došlo tak ke snížení  zisku – na jeho velikost, mimo jiné, negativně 
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zapůsobily i dopady globální ekonomické krize. V posledním sledovaném roce 2009 se 

situace zhoršila opětovným  poklesem zisku. Z uvedeného vyplývá, že by  společnost měla 

v následujících letech se snažit zvýšit ziskovost lepší kontrolou nákladů.      

     Při hodnocení na základě metody EVA  equity je  pozornost zaměřena na výnosnost 

vlastního kapitálu. EVA equity dosahovala ve všech letech vlivem vysokého objemu 

vlastního kapitálu záporných hodnot. Co se týče trendu, docházelo až na rok 2008, 

k snižování deficitu, což značí  pozitivní vývoj. Pro vlastníky společnosti by bylo žádoucí, 

aby rozdíl ROE a re  byl co největší, minimálně by měl být kladný. Pouze v tomto případě 

by jim investice do firmy přinášela více, než by jim vynesla alternativní investice. V roce 

2008 došlo k poklesu zisku a při trvalém růstu vlastního kapitálu to vedlo k zhoršení 

rentability vlastního kapitálu, která se při růstu nákladů na vlastní kapitál projevila 

v poklesu EVA equity. Dosažení jejího zlepšení by bylo možné přes snížení vlastního 

kapitálu a tím i nákladů s ním spojených nebo růstem zisku. 

Navrhované možnosti ke zlepšení ukazatele EVA: 

� vývoj ukazatele EVA entity kopíruje vývoj zisku. Pokud dojde k růstu zisku, dojde 

i k růstu ekonomické přidané hodnoty. Účetní jednotka  by se proto měla zaměřit 

na sledování a kontrolu nákladů, snažit se o větší hospodárnost prováděných 

činností; 

� u metody EVA equity je důležitou položkou  tzv. spread (rozdíl mezi rentabilitou 

vlastního kapitálu a náklady na vlastní kapitál). Pokud dosahuje záporných hodnot, 

tak je i výsledný ukazatel EVA equity záporný. Analyzovaný podnik dosáhl ve 

všech sledovaných letech právě záporného „spreadu“ a to především vlivem nízké 

rentability vlastního jmění. Možností, jak ji zvýšit, by bylo snížením vlastního 

kapitálu. V případě, že by ale účetní jednotka nechtěla vlastní kapitál snížit (např. 

z důvodu konkurenční výhody),  nabízí se varianta zvýšení zisku vedoucí ke 

zlepšení výnosnosti vlastního kapitálu. Bylo by to progresivnější vzhledem k růstu 

vlastního kapitálu  a to buď přes již zmiňované snižování nákladů, nebo přes růst 

ceny a ziskové marže.  

� Další možnost představuje vyloučení takového kapitálu, který nevytváří hodnotu 

pro podnik nebo investice do projektů nepřináší pozitivní ekonomickou hodnotu.  
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     Podnik v minulosti  metodu EVA k hodnocení výkonnosti  nevyužíval, proto může být 

tato práce v oblasti hodnocení podniku z pohledu vlastníků přínosem a podnětem 

k novému úhlu pohledu na podnik. 
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ROI        - rentabilita celkového kapitálu (Return on Investment) 

Sb.          - Sbírka zákonů 

tj.            - to je 

Value Spread -  ukazatel hodnotového rozpětí (udává o kolik převyšuje výnos z vlastního     

                  kapitálu investovaného do podniku  výnos z alternativní investice při stejném   

                  riziku) 

WACC   - průměrné náklady kapitálu (weighted average cost of capita)l 

ZoÚ        - Zákon o účetnictví 
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Seznam  příloh: 

Příloha 1: 

   
AKTIVA 

     
   aktiva v tis. Kč      
   Položky Řád. Rok Rok Rok Rok 
     č. 2006 2007 2008 2009 

         

   AKTIVA CELKEM 1 74 937 110 667 99 968 108 440 

A.   Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 2     

          

B.   DLOUHODOBÝ MAJETEK 3 2 016 7 099 7 599 7 399 

B. I.  Dlouhodobý nehmotný majetek 4 289 140 222 478 
B. I. 1 Zřizovací výdaje 5     
  2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6     
  3 Software 7 289 140 222 478 
  4 Ocenitelná práva 8     
  5 Goodwill 9     
  6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10     

  7 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 11     

  8 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek 12     

B. II.  Dlouhodobý hmotný majetek 13 1 728 6 959 7 377 6 921 
B. II. 1 Pozemky 14 0 5 475 5 475 5 559 
  2 Stavby 15 352 384 336 244 

  3 
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 16 1 126 1 041 1 140 1 059 

  4 Pěstitelské celky trvalých porostů 17     
  5 Základní stádo a tažná zvířata 18     
  6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19     

  7 
Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 20   427 60 

  8 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek 21     

  9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 250 60   

B. III.  Dlouhodobý finan ční majetek 23 0 0 0 0 
B. III. 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 24     

  2 
Podíly v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem 25     

  3 
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 
podíly 26     

  4 
Půjčky a úvěry v ovl. a říz. osob. a v úč. 
jedn. pod podst. vlivem 27     

  5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 28     
  6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29     

  7 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
finanční majetek 30     
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C.   OBĚŽNÁ AKTIVA 31 72 579 102 946 91 396 100 263 

C. I.  Zásoby 32 19 259 22 483 24 972 23 192 
C. I. 1 Materiál 33     
  2 Nedokončená výroba a polotovary 34     
  3 Výrobky 35     
  4 Zvířata 36     
  5 Zboží 37 19 232 22 431 24 794 23 192 
  6 Poskytnuté zálohy na zásoby 38 27 52 178  

C. II.  Dlouhodobé pohledávky 39 0 1 859 4 165 4 077 
C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 40 0 59 43 43 

  2 
Pohledávky za ovládanými a řízenými 
osobami 41     

  3 
Pohledávky za úč. jedn. pod podstatným 
vlivem 42     

  4 
Pohledávky za společníky, členy dr. a 
účastníky sdruž. 43 0 0 1 682 1 896 

  5 Dlouhodobě poskytnuté zálohy 44     
  6 Dohadné účty aktivní 45     
  7 Jiné pohledávky 46     
  8 Odložená daňová pohledávka 47 0 1 800 2 440 2 139 

C. III.  Krátkodobé pohledávky 48 51 574 77 383 60 627 71 978 
C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 49 51 517 77 009 58 996 68 693 

  2 
Pohledávky za ovládanými a řízenými 
osobami 50     

  3 
Pohledávky za úč. jedn. pod podstatným 
vlivem 51     

  4 
Pohledávky za společníky, členy dr. a 
účastníky sdruž. 52 0 0 1 216 2 805 

  5 
Sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 53     

  6 Stát - daňové pohledávky 54 2 3 0 0 
  7 Ostatní poskytnuté zálohy 55 0 287 343 417 
  8 Dohadné účty aktivní 56     
  9 Jiné pohledávky 57 56 85 73 64 

C. IV.  Krátkodobý finan ční majetek 58 1 747 1 222 1 633 1 017 
C. IV. 1 Peníze 59 1 048 553 1 354 615 
  2 Účty v bankách 60 699 670 280 403 
  3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 61     
  4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62     
          

D.   Ostatní aktiva 63 342 622 973 778 
D. I.  Časové rozlišení 64 342 622 973 778 
D. I. 1 Náklady příštích období 65 342 622 973 778 
  2 Komplexní náklady příštích období 66     
  3 Příjmy příštích období 67      
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Příloha 2: 

   
PASIVA 

     
   pasiva v tis. Kč      
   Položky Řád. Rok Rok Rok Rok 
     č. 2006 2007 2008 2009 

         

   PASIVA CELKEM 68 74 937 110 667 99 968 108 440 

          

A.   Vlastní kapitál 69 39 266 42 205 43 630 45 583 

A. I.  Základní kapitál 70 38 000 38 000 38 000 38 000 
A. I. 1 Základní kapitál 71 38 000 38 000 38 000 38 000 
  2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 72     
  3 Změny základního kapitálu 73     

A. II.  Kapitálové fondy 74 0 0 0 0 
A. II. 1 Emisní ážio 75     
  2 Ostatní kapitálové fondy 76     

  3 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků 77     

  4 
Oceňovací rozdíly z přecenění při 
přeměnách 78     

A. III.  
Rezervní fondy, ned ěl. fondy a ostatní 
fondy ze zisku 79 241 287 434 926 

A. III. 1 Zákonný rezevrní fond / Nedělitelný fond 80 241 287 434 926 
  2 Statutární a ostatní fondy 81     

A. IV.  Výsledek hospoda ření minulých let 82 97 979 3 521 3 863 
A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 83 97 979 3 521 3 863 
  2 Nerozdělená ztráta minulých let 84     

A. V.  
Výsledek hospoda ření běžného 
účetního období (+/-) 85 929 2 939 1 676 2 795 

          

B.   Cizí zdroje 86 34 658 67 220 55 382 62 207 

B. I.  Rezervy 87 0 0 0 17 

B. I. 1 
Rezervy podle zvláštních právních 
předpisů 88     

  2 Rezerva na důchody a podobné závazky 89     
  3 Rezerva na daň z příjmu 90     
  4 Ostatní rezervy 91    17 

B. II.  Dlouhodobé závazky 92 0 3 020 0 0 
B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 93     
  2 Závazky k ovládaným a řízeným osobám 94     

  3 
Závazky k účetním jednotkám pod 
podstatným vlivem 95     

  4 
Závazky ke společníkům, členům dr. a 
účastníkům sdruž. 96     

  5 Dlouhodobé přijaté zálohy 97     
  6 Vydané dluhopisy 98     
  7 Dlouhodobé směnky k úhradě 99     
  8 Dohadné účty pasivní 100     
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  9 Jiné závazky 101 0 3 020 0 0 
  10 Odložený daňový závazek 102     

B. III.  Krátkodobé závazky 103 25 497 50 799 39 205 39 836 
B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 104 23 948 47 771 37 363 38 043 
  2 Závazky k ovládaným a řízeným osobám 105     

  3 
Závazky k účetním jednotkám pod 
podstatným vlivem 106     

  4 
Závazky ke společníkům, členům dr. a 
účastníkům sdruž. 107     

  5 Závazky k zaměstnancům 108 339 617 719 454 

  6 
Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. 
pojištění 109 233 474 523 292 

  7 Stát - daňové závazky a dotace 110 943 714 600 1 024 
  8 Krátkodobé přijaté zálohy 111 0 5 0 21 
  9 Vydané dluhopisy 112     
  10 Dohadné účty pasivní 113     
  11 Jiné závazky 114 36 1 219 0 2 

B. IV.  Bankovní úv ěry a výpomoci 115 9 161 13 402 16 177 22 355 
B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 116 0 0 1 812 604 
  2 Bankovní úvěry krátkodobé 117 9 161 13 402 14 365 21 751 
  3 Krátkodobé finanční výpomoci 118     
          

C.   Ostatní pasiva 119 1 014 1 242 956 651 
C. I.  Časové rozlišení 120 1 014 1 242 956 651 
C. I. 1 Výdaje příštích období 122 1 014 1 242 956 651 
  2 Výnosy příštích období 123         

           
   Kontrolní součet  0 0 0 0 
     ok ok ok ok 
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Příloha 3: 

   
Výkaz zisků a ztrát 

     
   v tis. Kč      
   Položky Řád. Rok Rok Rok Rok 
     č. 2006 2007 2008 2009 
         

 I. 1 Tržby za prodej zboží 1 175 814 201 275 206 778 221 146 
A.  2 Náklady vynaložené na prodej zboží 2 150 581 176 137 175 614 188 945 

  +  Obchodní marže 3 25 233 25 138 31 165 32 201 
          
 II.  Výkony 4 0 0 0 0 
 II. 1 Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 5     
  2 Změna stavu vnitrop. zásob vl. výroby 6     
  3 Aktivace 7     

B.   Výkonová spot řeba 8 12 735 11 546 11 939 11 781 
B.  1 Spotřeba materiálu a energie 9 2 191 1 698 1 743 1 774 
B.  2 Služby 10 10 544 9 848 10 197 10 007 

  +  Přidaná hodnota 11 12 498 13 592 19 226 20 420 
          

C.   Osobní náklady 12 9 975 11 053 13 349 12 629 
C.  1 Mzdové náklady 13 7 217 7 964 9 647 9 119 
C.  2 Odměna členům orgánů společnosti 14     

C.  3 
Náklady na soc. zabezpečení a 
zdravotní pojištění 15 2 523 2 806 3 384 3 190 

C.  4 Sociální náklady 16 236 284 318 321 
D.   Daně a poplatky 17 50 76 63 57 

E.   
Odpisy dlouhodobého nehm. a hm. 
majetku 18 1 763 798 576 719 

 III.  Tržby z prodeje DM a materiálu 19 66 0 95 140 
 III. 1 Třžby z prodeje DM 20 66 0 95 140 
  2 Třžby z prodeje materiálu 21     

F.   
Zůstatková cena prodaného DM a 
materiálu 22 0 0 0 8 

F.  1 Zůstatková cena prodaného DM 23    8 
F.  2 Prodaný materiál 24     

G.   
Změna stavu rezerv a OP v prov. obl. 
a KNPO 25 -1 099 1 591 1 759 2 242 

  1 Tvorba opravných položek - zákonné 26     
  2 Tvorba opravných položek - ostatní 27     

  3 
Zúčtování opravných položek - 
zákonné 28     

  4 Zúčtování opravných položek - ostatní 29     
 IV. 2 Ostatní provozní výnosy 30 5 021 8 550 2 507 7 359 

H.  1 Ostatní provozní náklady 31 5 054 5 501 3 035 7 228 
 V. 2 Převod provozních výnosů 32     

I.  1 Převod provozních nákladů 33     

 *  Provozní výsledek hospoda ření 34 1 842 3 124 3 047 5 037 
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 VI. 1 
Třžby z prodeje cenných papírů a 
podílů 35     

J.  1 Prodané cenné papíry a podíly 36     

 VII.  
Výnosy z dlouhod. finan čního 
majetku 37 0 0 0 0 

 VII. 1 
Výnosy z podílů v ovl. a fyz. os. a v 
uč. j. s p. vl. 38     

  2 
Výnosy z ostatních dlouhodobých CP 
a podílů 39     

  3 
Výnosy z ostatního dlouhodobého fin. 
majetku 40     

 VIII. 1 Výnosy z krátkodobého fin. majetku 41     
K.  2 Náklady z finančního majetku 42     
 IX. 1 Výnosy z přecenění majetk. CP 43     

L.  2 Náklady z přecenění majetk. CP 44     

M.  1 
Změna stavu rezerv a OP ve fin. 
oblasti 45 -86    

 X. 1 Výnosové úroky 46 695 588 755 899 
N.  2 Nákladové úroky 47 499 674 1 025 992 
 XI. 1 Ostatní finanční výnosy 48 408 67 332 276 

O.  2 Ostatní finanční náklady 49 1 604 1 995 2 073 2 106 
 XII. 1 Převod finančních výnosů 50     

P.  2 Převod finančních nákladů 51     

 *  Finan ční výsledek hospoda ření 52 -913 -2 014 -2 012 -1 924 

          
Q.   Daň z příjmů za běžnou činnost 53 0 -1 800 -640 318 
Q.  1 - splatná 54    17 

Q.  2 - odložená 55 0 -1 800 -640 302 

 **  
Výsledek hospoda ření za běžnou 
činnost 56 929 2 910 1 676 2 795 

          
 XIII. 1 Mimořádné výnosy 57 12 34 0 0 

R.  2 Mimořádné náklady 58 12 5 0 0 
S.  1 Daň z příjmů z mimo řádné činnosti 59 0 0 0 0 
S.  1 - splatná 60     

S.  2 - odložená 61     

 *  Mimo řádný výsledek hospoda ření 62 0 29 0 0 

  1 Převod podílu na HV společníkům 63     

          

 ***  
Výsledek hospoda ření za účetní 
období 64 929 2 939 1 676 2 795 

 ****  
Výsledek hospoda ření před 
zdaněním 65 929 1 139 1 036 3 113 

 
 
 
 
 


